
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 04.05.2010              

 Nr.23/63/2010 
       
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 

pentru modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi 
transmis Comisiei pentru sănătate şi familie, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele 
cosmetice, transmis cu adresa nr.P.L.x163 din 13 aprilie 2010, înregistrată sub nr.23/90 din 
14 aprilie 2010. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, modificarea Legii 
nr.178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
revizuirea unor prevederi referitoare la folosirea, etichetarea şi ambalarea substanţelor din 
amestecurile ce formează produsele în cauză şi pentru transpunerea în legislaţia naţională a 
dispoziţiilor cuprinse în Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, 
care a modificat Directivele 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi 
Directivele 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului pentru a le adapta la Regulamentul CE nr.1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 
  Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2010. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul 
nr.50/21.01.2010,  cu observaţii şi propuneri care au fost preluate de către iniţiator.  
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţele din 27.04.2010 şi 
04.05.2010.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze 
favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru 
modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice, în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
   
                                                             PREŞEDINTE, 
 
                                                               Iulian Iancu 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 
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